Minnesanteckningar JBS styrelsemöte 21 oktober 2020
Tid möte:
Lokal:

21 oktober 2020, kl 09.00 – 12.00
Skype

Deltagare styrelsen:
Kent Johansson, ordförande JBS (ej punkt 13)
Ted Söderholm, Green Cargo
Kerstin Gillsbro, Jernhusen
Roberto Maiorana, Trafikverket
Madeleine Raukas, SJ
Linus Eriksson, Skånetrafiken
Björn Asplund, Swedtrain
Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik
Lena Erixon, Trafikverket
Pierre Sandberg, Tågföretagen
Anmält förhinder:
Robert Röder, FSJ
Övriga deltagare:
Sofia Lundberg
Lars Backström
Johan Wadman
Viktor Finn
Håkan Sjöström
Britt-Marie Olsson
Jan-Åke Bergman
Ulrica Sörman
Linn Bröms
Amelie von Zweigbergk

JBS sekretariat (ej punkt 13)
Västtrafik
Svensk Kollektivtrafik
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(TTT Exekutiv ledningsgrupp)
(Trafikinformation)
(Kompetens)
(Kompetensförsörjning för järnvägssystemet)

1. Inledning
Kent Johansson öppnade mötet och hälsade välkommen.
Informerades om att från och med kommande styrelsemöte kommer Linus Eriksson att ersättas
av Lars Backström samt att Helena Leufstadius kommer att ersättas av Johan Wadman. De nya
ledamöterna i styrelsen hälsades välkomna till kommande styrelsearbete.
Minnesanteckningarna från JBS föregående styrelsemöte den 1 september 2020 anmäldes.
Presenterades rapport från ordföranden och sekretariat.
2. Aktuell deltagarförteckning
Presenterandes aktuell deltagarförteckning.
3. JBS initiativ och arbetsgrupper
Noteras att för FoI så fullföljer Trafikverket nu kontakter för att förnya samarbetsavtal med
akademiska miljöer.

4. TTT
Föredragande: Viktor Finn, Britt-Marie Olsson, Håkan Sjöström, Jan-Åke Bergman
Månadsrapporter för augusti och september har tidigare lämnats från TTT. EL lämnar rapport från
arbetet inom TTT. Presenteras underlag för en särskild diskussion kring hur systematiskt
branschgemensamt arbete som kräver en bestående struktur kan hanteras. Styrelsen lämnar
synpunkter och EL samt JBS Utskott återkommer med förslag till styrelsens möte den 2 februari
2021.
5. Obehöriga i spår
Föredragande: Lennart Kalander
JBS Utskott har önskat en särskild information kring Trafikverkets arbete med obehöriga i spår.
Styrelsens ledamöter lämnar synpunkter utifrån Trafikverkets redovisning. Anges att det är
angeläget att insatserna bl a kan återkopplas till störningar och punktlighet. Löpande återkoppling
kommer att ske till TTT.
6. Trafikinformation
Föredragande: Ulrica Sörman
Styrelsen ges information om, status, genomförda aktiviteter, kommande arbete samt risker.
Vidare informeras om de särskilda aktiviteter som genomförs under hösten: ”Samstämmiga
förståeliga annonserade orsakskoder” samt ”Fastställ förutsättningar för att sätta servicenivåer”.
7. Kompetens
Föredragande: Linn Bröms
Styrelsen ges information om att aktiviteter som planeras för 2021 ligger i linje med den planering
som är för 2020 samt att merparten av aktiviteterna under 2020 har varit möjliga att ställa om till
digitala alternativ och behålla målgrupp enligt ursprunglig plan. Arbetet framåt kan komma att
påverkas av utrednings uppdraget ”Kompetensförsörjning i Järnvägsbranschen”.
8. Kompetensförsörjning för järnvägssystemet
Föredragande: Lena Erixon, Helena Leufstadius, Pierre Sandberg och Amelie von Zweigbergk
Lämnas rapport från kontakt med Infrastrukturdepartementet och Utbildningsdepartementet.
Redovisas förslag kring vilka åtgärder som i närtid bör genomföras inom det reguljära
utbildningssystemet samt vilka åtgärder branschen bör medverka till för att öka möjligheterna till
utbildning och kompetens inom järnvägssystemet. Utifrån styrelsens synpunkter bearbetas
förslagen och presenteras för slutligt ställningstagande efter genomgång med JBS
Kompetensgrupp.
Informerades om att utredningsuppdrag för Trafikverket kring ”Kompetensförsörjning i
Järnvägsbranschen” planeras att redovisas under november månad.
9. Deltagare i JBS 2021-2023
Föredragande: Lena Erixon
Föreslås att MTR Nordic och Byggföretagen från och med 2021 ingår i Järnvägsbranschens
Samverkansforum (JBS) samt att företrädare för nya medlemmar bjuds in att delta vid styrelsens
möte från och med kommande styrelsemöte. FSJ och Swedtrain har meddelat att de avslutar sin
medverkan i JBS styrelse från och med 2020.

10. JBS grunddokument
Föredragande: Ordförande/sekretariat
Synpunkter har inkommit kring förändringar av ”JBS Grunddokument”. Ytterligare bearbetning
sker så att förnyat ”JBS Grunddokument” samt ”JBS Budget 2021” kan antas vid styrelsemöte den
19 november.
11. Särskilda frågor som lyfts från remissrundan
Styrelsen ställer sig bakom förslaget att JBS konferensen den 11 mars 2021 genomförs digitalt.
Initierades frågan kring att reducera risker kopplade till användning av kompositbromsblock.
Trafikverket lämnade information. Frågan återkommer vid kommande styrelsemöte.
Vid föregående styrelsemöte angavs ”JBS avser att fullfölja initiativet till regeringen när det gäller
stöd för att under rådande situation med Covid-19 fullfölja samverkan inom de av JBS prioriterade
initiativen. Styrelsen tog då ställning till ”att särskilt ta fram förslag till insatser för kompetens och
utbildning inom järnvägsbranschen”. Styrelsen kommer att fortsatt driva, den för branschen
gemensamt viktiga frågan, om stöd för att under rådande situation med Covid-19 fullfölja
samverkan inom de av JBS prioriterade initiativen.
12. Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 19 november 14.00-17.00.
Material till styrelsemöte ska inkomma från respektive initiativ
1:a utskick till styrelsen
Material åter efter remissrunda
2:a utskick till styrelsen
Styrelsemöte

9 november
10 november
13 november
17 november
19 november

13. Utformningen av ordförandeskap och sekretariat för åren 2021 – 2023.
Frågan togs upp om utformningen av ordförandeskap och sekretariat för åren 2021 – 2023.
Föreslogs att se över frågan med inriktning på 2022-2023 genom att inom styrelsen tillsätta ett
utskott som presenterar ett förslag till inriktning i god tid före årsskiftet 2021/2022 samt att
förlängning av kontrakt sker för 2021 av nuvarande ordförande och sekretariat.
14. Mötet avslutades
Styrelsens ledamöter framförde ett tack till Helena Leufstadius och Linus Eriksson för deras
engagerande arbete för samverkan in JBS och JBS styrelse.

